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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY  
OD 1 STYCZNIA 2017 R. DO 31 GRUDNIA 2017 R. 

 
Dla Akcjonariuszy Revitum S.A.  
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tejst jednolity Dz. U. z 
2018 r., poz. 395) Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania 
finansowego dającego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec 
roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten okres. 
 
Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie 
w następującej kolejności: 
 

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujący po stronie aktywów  

i pasywów kwotę 176 540,72 zł,  

 rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

(wariant porównawczy) wykazujący stratę netto w kwocie 843 516,69 zł,   

 zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. 

do 31 grudnia 2017 r. wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 843 516,69 zł,  

 rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 

2017 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 214 014,51 złotych, 

 dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 
Sprawozdanie Zarządu z działalności stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego. 
 
 
 

Zarząd 
 

 Osoba odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych 

Grzegorz Konrad – Członek Zarządu   
 
 

  Anna Brzozowska 

 
 
 
 
 
Warszawa, dnia 26 marca 2018 r. 
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1. Informacje o Spółce 

Revitum S.A. (Spółka, Jednostka, Emitent) powstała w wyniku przekształcenia Revitum sp. z 
o.o. w trybie przepisu art. 551 i nast. Ustawy Kodeks spółek handlowych. Uchwała 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Revitum sp. z o.o. w sprawie przekształcenia 
została podjęta w dniu 12 marca 2012 r. w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 1290/2012) 
sporządzonego przed notariuszem Magdaleną Arendt w Kancelarii Notarialnej Aneta 
Leszczyńska Notariusz, Magdalena Arendt Notariusz Spółka Partnerska. Spółka została 
zawiązana na czas nieokreślony.  

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B. 

W dniu 3 kwietnia 2012 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego 
Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000416933. 

Spółka posiada numer NIP 525-242-80-42 oraz symbol REGON 141423211.  

Przedmiotem działalności Spółki w 2017 r. było przede wszystkim: 

 kompleksowe usługi diagnostyki organizmu, 
 sprzedaż suplementów diety. 

Zarząd Spółki na przełomie lutego oraz marca 2018 r. podjął czynności zmierzające do 
zmiany przedmiotu działalności spółki. Stosowane zmiany Statutu Emitenta w przedmiocie 
prowadzonej działalności mają zostać przyjęte na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, 
podobnie jak zmiana firmy Spółki.   

 

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego 

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 
i zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą 
w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Pomimo zaprzestania prowadzenia dotychczasowej działalności opartej na usługach 
diagnostyki organizmu oraz sprzedaży suplementów diety, a także trudnej sytuacji finansowej 
Spółki na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, w tym ujemnych 
aktywów netto, Zarząd Spółki jest pewien podjęcia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, 
które jest planowane w kwietniu br. uchwały o dalszym istnieniu Spółki na podstawie 
przepisu art. 397 k.s.h.  

Zdając sobie sprawę z konieczności dokapitalizowania Spółki oraz przyjęcia i skutecznego 
wdrożenia nowego modelu działalności, Zarząd od kilku tygodni czyni aktywne starania w tym 
kierunku, o czym świadczy m.in. uzyskanie Deklaracji Wsparcia od ERNE VENTURES S.A. 
(Emitent poinformował o tym fakcie w raporcie bieżącym ESPI nr 18/2018 z dnia 20 marca 
2018 r.).  

Kontynuacja działalności opiera się obecnie na projekcie uruchomienia przez Spółkę giełdy 
kryptowalut, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 13/2018 z dnia 5 marca 
2018 r. Ostateczna decyzja w tym zakresie wymaga jednak zakończenia przeprowadzanej 
obecnie analizy obszarów ryzyka prawnego związanego z tego typu działalnością, a także 
analizy wykonalności i opłacalności alternatywnych strategii działalności, możliwych do 
wdrożenia przez Emitenta.  
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Obecnie Zarząd przeprowadza analizę Biznesplanu, który wpłynął do Spółki łącznie z ofertą 
współpracy oraz inwestycji, o której Emitent informował w raporcie ESPI nr 15/2018 z dnia 8 
marca 2018 r.  

Na podstawie dotychczasowej analizy możliwych do realizacji scenariuszy w zakresie 
planowanej działalności opartej na uruchomieniu giełdy kryptowalut, Zarząd jest przekonany 
co do zasadności obranego kierunku działań zakładając jednocześnie zakończenie prac nad 
przyjęciem i wdrożeniem nowego modelu działalności Spółki w najbliższym możliwym 
terminie. Następnie, po dokonaniu ostatecznego wyboru scenariusza, mając deklarację 
wsparcia finansowego do ERNE VENTURES S.A., planowane jest podjęcie przez Walne 
Zgromadzenie kolejnych uchwał w sprawie emisji akcji nowej serii w celu pozyskania kapitału 
na rozpoczęcie tej działalności,  

Wobec powyższego w ocenie Zarządu zakłada się dalsze kontynuowanie przez Spółkę 
działalności 

Rachunek zysków i strat Spółka sporządza w wariancie porównawczym.  

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.  

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym. 

Walutą sprawozdawczą jest polski złoty. 

Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej 
rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami kosztami zgodnie z zasadami memoriału, 
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

W skład Revitum S.A. nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające 
samodzielne sprawozdania finansowe. 

 
 

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości 
 

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne 
z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwaną dalej ustawą o rachunkowości. 

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na 
ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. 

3.1. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe 

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub 
kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także 
o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów 
pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych  
o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Przy ustalaniu 
okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej 
użyteczności środka trwałego. 

Stosując uproszczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, wartości 
niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 
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1 500,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do 
użytkowania. 

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć 
przyszłości nie będą przynosić w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści 
ekonomicznych, dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. 

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne: 

Dla innych wartości niematerialnych i prawnych - 20% - 50%.  

Dla środków trwałych: 

 budynki i budowle – 2,5% - 10%, 

 urządzenia techniczne i maszyny – 10% - 30%, 

 środki transportu – 14% - 20%, 

 pozostałe środki trwałe – 10% - 30%.  

W związku z planowaną zmianą rodzaju działalności Spółka dokonała na dzień 31.12.2017 r. 

testów na utratę ich wartości.  

 

3.2. Inwestycje o charakterze trwałym 

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach 
rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia.  

Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów 
trwałych są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości obciążają koszty finansowe. W przypadku 
ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub części uprzednio 
dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego składnika 
aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych.  

3.3. Inwestycje krótkoterminowe 

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje się w księgach 
rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia.  

Na dzień bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych są wycenione według 
ceny rynkowej.  

Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych wpływają w pełnej wysokości 
odpowiednio na przychody lub koszty finansowe. 

3.4. Zapasy 

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są 
według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia.  

Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło-
pierwsze wyszło.  

Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia lub wytworzenia nie wyższych  
od ceny sprzedaży netto danego składnika.  
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Zapasy, które utraciły swoją wartość handlową i użytkową obejmuje się odpisem 
aktualizującym. Ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości składników zapasów zalicza się 
w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.  

W odniesieniu do zapasów Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową. 

3.5. Należności i zobowiązania 

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej 
wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie, z zachowaniem zasady ostrożności. 
Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według 
średniego kursu ogłoszonego przez NBP dla danej waluty obcej z dnia poprzedzającego ten 
dzień. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu uregulowania należności lub 
zobowiązań, wynikające z różnicy pomiędzy kursem faktycznie zastosowanym lub kursem 
średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego 
ten dzień a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są 
odpowiednio na dobro przychodów lub w ciężar kosztów operacji finansowych. 

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się 
według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.  

Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty 
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza 
się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, zależnie 
od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. 

3.6. Środki pieniężne 

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości 
nominalnej.  

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na 
dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie 
stanowią inaczej - odpowiednio po kursie: 

 faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – 
w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, 

 średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia 
poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli 
nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego w przypadku 
sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, a także 
w przypadku pozostałych operacji. 

Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego 
kursu ogłoszonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.  

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, będąc 
odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. 

3.7. Kapitały 

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w Statucie Spółki i wpisanej  
w rejestrze sądowym.  
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Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału 
zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad 
wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.  

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do 
kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji 
powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji. 

Na dzień bilansowy kapitały własne wycenia się w wartości nominalnej.  

3.8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania 

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych 
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie 
zalicza się przede wszystkim ubezpieczenia w części dotyczącej przyszłych okresów, podatek 
VAT do rozliczenia w następnych okresach oraz prenumeraty i domeny.  

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, 
ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one 
z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. 

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających 
na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki 
przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością 
przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze 
znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim wartość 
wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane 
w przyszłości a dotyczą bieżącego okresu obrotowego.  

Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub 
strat nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z których strata wynika. 

3.9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności 
równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi 
w przyszłych okresach sprawozdawczych. 

3.10. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych 
wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz możliwymi do odliczenia  
w przyszłości stratami, Jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty 
przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi 
różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia 
podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy 
zachowaniu zasady ostrożności. 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku 
dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich 
różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia 
podatku dochodowego w przyszłości.  



Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2017 r. – REVITUM S.A. 
 
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
  
 

 
 8  

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy 
uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku 
podatkowego oraz z uwzględnieniem ostrożności. 

3.11. Instrumenty finansowe 

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia się w cenie poniesionych wydatków 
(wartość nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpośrednio w związku 
z nabyciem aktywów finansowych).  

Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej 
zapłaty. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się 
według wartości godziwej. Inne zobowiązania finansowe na dzień bilansowy są wykazywane 
według skorygowanej ceny nabycia. 

Zyski i straty z przeszacowania na dzień bilansowy aktywów finansowych oraz zobowiązań 
finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów 
pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dostępnych do 
sprzedaży i wycenianych w wartości godziwej (z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych) 
odnoszone są odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.  

W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych wycenionych w wysokości skorygowanej 
ceny nabycia (z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających) odpis z tytułu 
dyskonta lub premii oraz pozostałe różnice ustalone na dzień wyłączenia ich z ksiąg 
rachunkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu 
odsetek okresu sprawozdawczego. 

Wbudowany instrument pochody wycenia się na dzień ujęcia w księgach oraz na dzień 
bilansowy według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą ustaloną na dzień 
bilansowy, a wartością godziwą na dzień ujęcia w księgach odnoszona jest na wynik z operacji 
finansowych. 

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będące zabezpieczeniem 
wartości godziwej wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi się na wynik z operacji 
finansowych. 

Instrumenty pochodne stanowiące instrument zabezpieczający, będący zabezpieczeniem 
przepływów pieniężnych wycenia się w wartości godziwej, a zmianę odnosi na kapitał 
z aktualizacji wyceny w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik z operacji 
finansowych w części niestanowiącej efektywnego zabezpieczenia. 

3.12. Wynik finansowy 

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna 
z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem 
sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku 
Spółki do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede wszystkim usługi 
marketingowe. 

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od 
odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest 
przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Spółki do 
przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się przede wszystkim suplementy 
diety.  



Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2017 r. – REVITUM S.A. 
 
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
  
 

 
 9  

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów 
i materiałów w cenie nabycia współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu. 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to poniesione koszty lub osiągnięte, niewątpliwe 
przychody niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością Jednostki. 

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty 
finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice 
kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych 
składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych 
po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych. 
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